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Voorwoord 

 
Voor u ligt het Schoolplan van de gereformeerde basisschool de Parel. De Parel is onderdeel 
van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland (VGPONN). Een 

onderwijsorganisatie voor gereformeerd  basisonderwijs 
in Noord Nederland met scholen in Groningen en in 
Assen. De 14 scholen van VGPONN bieden onderdak aan 
zo’n 1700 leerlingen. Het strategisch beleidsplan van 
VGPONN is verweven met de doelen die voor dit 

schoolplan zijn geformuleerd. Het motto van VGPONN “Geloven in onderwijs” ligt als basis 
onder de visie en missie van de Parel.   
 
Dit schoolplan beschrijft ons beleid voor de periode 2015-2019.  
 
Vanuit onze gemeenschappelijke identiteit willen we dat het geloof in Jezus Christus te zien en 
te voelen is in de school.  
 
We willen leven en werken vanuit de bijbel en ons laten leiden door Gods Geest.  Wat dit 
inhoudt, omschrijft de bijbel heel duidelijk in Galaten 5: we houden onszelf en anderen voor te 
werken en te handelen vanuit de vrucht van de Geest ”liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”.   
 
De resultaten worden aan het eind van elk schooljaar geëvalueerd. Van de  evaluatie komt een 

schriftelijke neerslag in het schooljaarverslag. De resultaten van de evaluatie vormen de basis 

voor eventuele bijstelling van het plan.  Gemaakte afspraken naar aanleiding van dit plan 

tijdens het schooljaar, of bij de evaluatie worden geborgd. 

 

Het schoolplan is geschreven als werkdocument en als verantwoordingsdocument. We geven 

in dit plan de richting en de bijbehorende acties aan van de zaken waar we de komende jaren 

verbetering in willen aanbrengen. Als werkdocument is het met name bedoeld voor het 

schoolteam en de directie van de school. Als verantwoordingsdocument geldt dit plan voor 

inspectie, bestuur en ouders. 

 

Het schoolplan is in een teamvergadering en op de MR vergadering  (juni 2015) besproken en 

daarna vastgesteld. Jaarlijks zal in de periode mei/juni bekeken worden of mogelijke 

bijstellingen wenselijk dan wel noodzakelijk zijn. 

 
Namens het schoolteam, 

Johan Leever, locatiedirecteur 

De Parel, Assen 
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Over de school 

Basisschool de Parel staat in Kloosterveen, een nieuwbouwwijk van Assen. Een wijk waar veel 

jonge gezinnen wonen. De school zal in het seizoen 2015-2016 in een tijdelijk gebouw 

gehuisvest zijn, we hopen in het seizoen 2016-2017 een prachtig nieuw gebouw te betrekken 

op dezelfde plek.   

 

De Parel is een groeiende school, waar op dit moment, gewerkt wordt met 8 groepen. In bijna 

alle groepen werken leerkrachten als duo’s samen. 

Per 1 augustus 2015 bezoeken zo’n 220 leerlingen onze school. We werken met een team van 

23 fulltime en parttime medewerkers constant aan de verbetering van de kwaliteit van 

onderwijs.  

 

We zijn een gereformeerde school voor christenen. Gereformeerd betekent dat we ons 

houden aan de bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften, en dat we in het dagelijks 

leven het christen-zijn in de praktijk willen brengen.  

 

We houden met elke nieuwe ouder een kennismakings- en aanmeldingsgesprek. Van onze 

kant willen we graag de school laten zien en informatie geven over het onderwijs. Van de kant 

van de ouders willen we graag weten waarom ze voor de Parel, een gereformeerde school 

gekozen hebben en wat ze voor hun kind van de school verwachten. 

 

De leerlingen mogen in de eerste plaats verwachten dat ze hartelijk welkom zijn in een veilige 

omgeving. Dat ze in de klas kind mogen zijn, in een leeromgeving die ze uitdaagt en prikkelt 

om nieuwe dingen te leren, en die ze aanmoedigt om ook zelf aan de slag te gaan om zich 

nieuwe vaardigheden op allerlei gebied eigen te maken. Maar daarnaast dat ze als christenen 

samen mogen en moeten leven met andere mensen, zowel met leerlingen als met 

volwassenen. 

 

De ouders van de Parel zijn gemiddeld hoog opgeleid. Vergeleken met de landelijke cijfers, zijn 

er veel ouders die een HBO opleiding hebben afgerond en weinig ouders die als hoogste 

opleiding het VMBO diploma hebben gehaald.  

 

De meeste ouders werken in de dienstverlenende sectoren van de samenleving, waarvan de 

quartaire sector, met onderwijs en zorg, de meeste ouders werk verschaft. 

 

Zowel wat de opleiding en de beroepssector betreft, kunnen we daarom hoge verwachtingen 

hebben van de leerlingen die op de Parel onderwijs ontvangen. We moeten met deze 

leerlingen, qua potentie, boven gemiddelde opbrengsten kunnen halen. 

 

De meeste leerlingen zijn lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt en komen uit Assen-
Kloosterveen, (Boven)Smilde, Zuidvelde en Huis ter Heide. 
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We zijn onderdeel van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in Noordoost-
Nederland met ruim duizend leden, die tot doel heeft in het oosten en noorden van de 
provincie Groningen en een deel van Drenthe gereformeerde basisscholen in stand te houden. 
Er zijn vijftien basisscholen aangesloten. In deze scholen wordt bijbelgetrouw onderwijs 
gegeven, en staat het leven als christen centraal.  
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Hoofdstuk 1 Visie missie en waarden 

We zijn een gereformeerde school voor christenen. Dat betekent dat het onderwijs in onze 
scholen wordt gekleurd door een gezamenlijk geloof in Jezus Christus. Op onze scholen is dat 
geloof de bron van inspiratie. Vanuit dit gezamenlijke geloof leren we kinderen hoe ze hun 
plaats in de samenleving kunnen innemen. 

 

Dalton 

De uitgangspunten van ons Daltononderwijs zijn: 

Vrijheid in gebondenheid.  
Leerlingen leren zich te ontwikkelen, door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is 
noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid betekent 
niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling de structuur om met 
vrijheid om te kunnen gaan. Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. 
Uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van ieder kind. Het leren omgaan met vrijheid en 
daar verantwoordelijkheid in nemen gaat stap voor stap. Leerlingen leren hun werk te plannen 
en daar ook verantwoording over te dragen.  
 

Zelfstandigheid  
Het Daltononderwijs wil leerlingen uiteindelijk vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen 
denken en handelen. Daarvoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie vergaart, hoe je 
zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Ieder kind heeft recht op optimale 
kansen om zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft 
om iets specifieks te kunnen leren. De rol van de leerkracht is het begeleiden en coachen van 
iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling zelf.  
 
Samenwerken  
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren 
samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er veel aandacht besteed 
aan het spelen en werken in groepjes. Al doende leren ze luisteren naar elkaar en respect te 
hebben voor elkaar. Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan 
de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes vrijheid in 
gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking blijven overeind, maar hebben door de jaren 
heen andere accenten gekregen.  
Op onze school willen we Daltononderwijs geven, omdat de leerkrachten en de schoolleiding 
een bepaalde visie hebben op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die 
maatschappij zou moeten staan en functioneren. Daarop is een visie gebaseerd, op de 
opvoeding van en het onderwijs aan leerlingen. Die visie is hieronder terug te vinden met 
behulp van de Daltonpijlers.  
 
Beleidsvoornemens: 

 De school is na visitatie door de Nederlandse Dalton vereniging gecertificeerd. 

  
We willen kwalitatief goed onderwijs bieden in de meest brede betekenis van het woord. 
‘Goed’ houdt in dat medewerkers de kinderen (en elkaar) iedere dag helpen om te leven zoals 
God dat wil. Goed betekent ook dat we hen uitdagen om daarbij het beste in zichzelf naar 
boven te halen. Om daar aan bij te dragen en op in te spelen, worden onderwijsleerprocessen 
en de behaalde resultaten zorgvuldig en systematisch bijgehouden en geanalyseerd. 



7 
Schoolplan 2015-2019 

GBS De Parel Assen 

 

 
Bij het aanbieden van onderwijs zien we het kind niet alleen in de groep of in de klas, maar ook 
als individu. We stemmen het lesaanbod daarom zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoefte 
van de leerling. Bij dit proces betrekken we nadrukkelijk de ouders. 
 
Wij realiseren ons dat we leven in de werkelijkheid van een open samenleving. Daarom kijken 
we om ons heen om te zien wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, zodat we daar goed op 
kunnen inspelen.  
We willen een aantal daarvan noemen: 

- Individualisme: we willen dat onze scholen een veilige werk- en ontmoetingsplaats zijn 
voor kinderen en medewerkers, en voor ouders. We willen de ander ontmoeten en 
tegemoet treden als oprechte christenen, uit verschillende kerken. 

- Individualisme: in een samenleving die sterk geïndividualiseerd is, willen we kinderen 
(en elkaar) leren om te delen en iets van jezelf weg te geven zonder er onmiddellijk 
iets voor terug te verwachten; 

- Media: we willen de kinderen (en elkaar) helpen om alles wat er in dit digitale tijdperk 
aan informatie op ons afkomt te beoordelen, en daar vervolgens verantwoord mee om 
te gaan; 

- Passend onderwijs: in het kader van ‘Passend Onderwijs’ bieden we onderwijs aan dat 
is afgestemd op de behoefte van het kind. Daarbij willen we kinderen zo lang mogelijk 
in de eigen sociale omgeving (d.w.z. in de eigen school) laten blijven. 

 

Visie / missie / kernwaarden  

Missie: 

Wij zijn een school voor christenen, 

iedereen voelt zich hier veilig en is 

competent. 

 

Visie 

Het onderwijs is afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen 

waarbij de leerlingen een taakgerichte 

werkhouding hebben. We zijn 

verantwoordelijk voor elkaar in een 

ordelijke leeromgeving. 

 

Waarden 

veiligheid – respect – samenwerking – 

verantwoordelijkheid – zelfstandigheid  

 

Beleid 

We werken integraal en cyclisch aan beleidsvorming. Alles wat we ontwikkelen wordt 

vastgelegd in borgingsdocumenten. Deze documenten worden regelmatig geëvalueerd en 

bijgesteld. We gebruiken voor beleidsvorming de PDCA cirkel, waarvan de cyclus verloopt 

volgens Plan Do Check Act (PDCA). 

 

We willen ons onderwijs steeds vernieuwen door kritisch te kijken naar onze missie en de 

opbrengsten van de leerlingen.  



8 
Schoolplan 2015-2019 

GBS De Parel Assen 

 

 

Wij werken samen aan het invullen van beleid. De 

leerkrachten werken in actieteams om de uitwerking 

van het beleid samen vorm te geven aan de hand van 

een eenduidig vastgestelde verslaggeving. We willen 

een transparante en open cultuur op school.  We leggen 

graag verantwoording af van de resultaten die de 

leerlingen behalen. In het rapport worden de uitslagen 

van de CITO-toetsen vermeld en ouders krijgen de 

gelegenheid om hier met de leerkrachten over te 

spreken. We willen de ouders zien als partners in het 

leerproces van de kinderen. 

 

Beleidsvoornemens: 

 de identiteit krijgt vorm in de competenties van de medewerkers 

 we bouwen gestructureerd en systematisch aan het zichtbaar maken van de 

gereformeerde identiteit in het gebouw; 

 medewerkers verbinden zich zichtbaar aan de Dalton visie van de school;  

 er zijn competenties voor het onderdeel identiteit beschreven en geïmplementeerd 
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Hoofdstuk 2 Personeel en organisatie 

 

Leiderschap en management 

Het leiderschap is christelijk, onderwijskundig en gedeeld. Christelijk leiderschap betekent dat 

de boodschap van het evangelie de stijl van leiding geven beïnvloedt. In de bijbel kunnen we 

lezen, als het gaat om leiderschap, dat het dienende aspect van leiderschap een grote rol 

speelt. Het moet een eerlijke en transparante stijl zijn. De medewerkers moeten zich veilig 

voelen en vertrouwen hebben in het leiderschap en niet twijfelen aan de goede bedoelingen. 

Er moet een leeromgeving worden gecreëerd waar anderen kunnen groeien in hun 

ontwikkeling. 

Onderwijskundig leiderschap. De kwaliteit van de school staat en valt met de kwaliteit van de 
leerkrachten. Dit betekent dan ook dat de aandacht van de schoolleiding uitgaat naar het 
primaire proces. De leerkrachten worden met enige regelmaat in de groepen bezocht om te 
kijken hoe het pedagogisch klimaat is of het lesgeven op een onderwijskundig verantwoorde  
manier plaats vindt. De leerkrachten werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

Gedeeld leiderschap. De leiding heeft vertrouwen in de leerkrachten. Er is een cultuur op 
school waar de leerkrachten tot groei en bloei komen. Er ontstaat dan leiderschap in alle lagen 
van de school. We zijn samen verantwoordelijk voor het leren van de leerlingen. De 
verantwoordelijkheid willen we dan ook laag in de organisatie leggen. Dit is o.a. zichtbaar in de 
school door het werken van de collega’s in actieteams. 

Kennis scheppen, kennis vermeerderen , gebeurt vooral door kennis te delen en samen te 
werken  

Het management is zichtbaar in de school. Het kantoor bevindt zich bij de school. De deur 
staat, wanneer er geen gesprekken gevoerd worden, open. Iedereen die een vraag heeft kan 
gemakkelijk naar binnen lopen. De leiding van de school is in handen van de locatiedirecteur. 
Daarnaast is er op de school een leerkracht die de dagelijkse leiding heeft als de directeur 
afwezig is. Directeur, IB-er en twee coördinatoren vormen het MT van de school. 

Het management is transparant. Er is een directiestatuut opgesteld om de 
verantwoordelijkheden binnen de directie af te bakenen en om helderheid te verschaffen. Er is 
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Wekelijks verschijnt er een 
memo voor het team, de MR en de ouderraad. In deze memo staan de actuele ontwikkelingen 
van de school. De locatiedirecteur legt drie maal per jaar verantwoording af van het gevoerde 
beleid aan de directeur-bestuurder. In deze gesprekken worden de resultaten op 
onderwijskundig, personeels- en financieel gebied besproken – vervolgacties worden 
vastgelegd.  
 

Medewerkers 

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken komt steeds weer naar voren dat de leerkracht de 
cruciale factor is bij zowel de leerontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat we goed gekwalificeerde medewerkers 
hebben. Hun rol als identiteitsdrager en als inspirerende en uitdagende leerkracht kan niet 
gauw worden overschat. Onze leerkrachten zijn vanuit hun professionaliteit in staat om als 
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team en als individu kinderen te onderwijzen en ouders te betrekken bij het leerproces van 
hun kinderen. Voor leerkrachten geldt daarnaast dat zij voldoen aan de competenties BIO 
(Beroepen In het Onderwijs). Belangrijk en vanzelfsprekend is dat leerkrachten leren van 
elkaars specifieke deskundigheid en ervaringen. Uitgangspunt is dat iedere medewerker zelf 
verantwoordelijk is voor zijn bekwaamheid en ontwikkeling 
 
De locatiedirecteur brengt klassenbezoeken en brengt d.m.v. de vaardigheidsmeter zowel de 
sterke kanten als de ontwikkelingspunten van de leerkracht in beeld. Daarnaast komt in de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken het functioneren van een medewerker aan de orde 
– zijn  rol als identiteitsdrager maakt ook deel uit van deze gesprekken. Bij de POP-gesprekken 
komt aan de orde wat zijn persoonlijke ambities zijn.  Afspraken over vervolgacties worden 
vastgelegd. Uitgangspunt is dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn 
professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Het scholingsbeleid vormt een onderdeel van 
het schoolbeleid dat de school op de diverse terreinen ontwikkelt en uitvoert binnen de regels 
die hiervoor gelden.  
 
In het functieboek staan alle functies en competentieprofielen binnen de organisatie 
beschreven. De werkgroep P&O monitort de inschrijving in het lerarenregister. 
Tenslotte geven de tevredenheidsonderzoeken veel informatie over wat ouders en kinderen 
vinden van de plaats die de identiteit heeft binnen de school, over het onderwijs en over de 
omgang en communicatie. Via interne tevredenheidsonderzoeken kunnen medewerkers 
aangeven wat zij zelf vinden van deze zaken. 
 
 
Beleidsvoornemens: 

 iedere leerkracht is geregistreerd op de website: www.registerleraar.nl  

 alle nieuwe leerkrachten zullen geschoold worden in het Daltononderwijs  

 elke leerkracht en directeur doet aan collegiale consultatie;  

 de leerkrachten weten wat de beste begeleiding is voor leerlingen met gedrag- 

leerproblematieken en hoogbegaafdheid.  

 de leerkrachten scholen op ‘time management’ om de werkdruk inzichtelijk te maken 

en te verlagen 
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Hoofdstuk 3 Cultuur en klimaat 

Cultuur 

De cultuur van de school is gericht op het leren van leerlingen.  

Leerlingen moeten hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is de belangrijkste 

reden van het bestaan van de school. Twee keer per jaar worden de resultaten van de 

leerlingen besproken in een gesprek tussen de directeur, de IB-er en de leerkrachten.  

 

De cultuur van de school is gericht op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer op school en een goede professionele omgang 

als leerkrachten onderling. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle 

leerlingen. We hebben actieteams opgestart die bestaan uit 3 a 4 collega’s. De leden van een 

actieteam zijn geselecteerd op grond van competentie, interesse en zo mogelijk uit de 

verschillende bouwen. De onderzoeksopdrachten voor de actieteams komen uit het team, dit 

zorgt ervoor dat de onderwerpen die uitgediept worden belangrijk voor de ontwikkeling van 

het onderwijs zijn. De voortgang van het onderzoek van de teams wordt besproken en 

gerapporteerd op het plenaire teamoverleg. Als het resultaat door het team goedgekeurd is, 

wordt het een borgdocument dat elk jaar langs komt om vastgesteld te worden. Het actieteam 

krijgt dan een nieuwe opbracht of heft zich op.  

 

De cultuur van de school is gericht op een goede communicatie en transparantie.  

We vinden het belangrijk dat alle mensen die bij de school betrokken zijn op de hoogte zijn van 

wat er speelt. Wekelijks schrijft de directeur een memo aan het team, de MR en de 

schoolcommissie om ze te informeren. Daarnaast schrijven de leerkrachten elke veertien 

dagen in het informatieblaadje “het Parelsnoer” om de ouders en andere belangstellende bij 

te praten over de ontwikkelingen in de groepen. Deze informatie is ook beschikbaar op de 

website van de school.  

 

We hebben een professionele schoolcultuur die zichtbaar is: 

 We spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden 

 We zijn samen verantwoordelijk voor de school 

 We leren van elkaar 

 

Klimaat 

Daltononderwijs betekent op onze school: sturen op talenten. Ieder kind wordt gezien en mag 
er zijn. Wij willen graag dat leerlingen zich thuis voelen, want alleen dan kan een kind zich 
goed ontwikkelen. We creëren daarom een ongedwongen en open sfeer met wederzijds 
respect en begrip voor de omstandigheden waarin de ander verkeert.  
De gedragsregels moeten gerespecteerd worden, het is de bedoeling dat de leerlingen leren 
om zelf hun grenzen te stellen. Waar dat nog niet lukt worden leerlingen hiermee geholpen. 
Grenzen worden gesteld en bijgesteld in overleg met elkaar. Zo ontstaat er een prettig 
schoolklimaat waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Met de methode 
‘Kinderen en hun sociale Talenten’ en het volgsysteem ‘Zien’ volgen we de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen op De Parel. 
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Beleidsvoornemens: 

 iedere leerkracht is in staat om andere medewerkers op een goede manier aan te 
spreken en van feedback te voorzien; 

 de medewerkers hebben geleerd om te gaan met verschillen in het team 

 de medewerkers van de school zijn in staat om op een adequate manier te 

communiceren met de ouders, over de vorderingen en eventuele extra ondersteuning 

van de leerlingen 
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Hoofdstuk 4 Middelen en voorzieningen 

Financiën 

Het financieel beleid op school is zo ingericht dat het direct en indirect ten goede komt aan de 

kinderen op school. De school beschikt over voldoende middelen om leerkrachten in staat te 

stellen goed onderwijs te geven.  

 

Beleidsvoornemens: 

 de school gaat onderzoeken of de onderwijstijd van de groepen 1 en 2 met een 

vrijdagmorgen verminderd kan worden 

 

 

Huisvesting 

De school is tijdelijk gehuisvest in een Multi Functionele Accommodatie aan de Aletta 

Jacobsweg 78 in de wijk Klooosterveen te Assen. De plannen om nieuw te bouwen, op de 

bestaande locatie, zijn gereed. Het is de planning om in 2015-2016 in een tijdelijke behuizing 

te werken en het nieuwe pand in augustus 2017 te betrekken. 

 De kwaliteit van het schoolgebouw vormt een belangrijke voorwaarde voor goed 
onderwijs. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de bouwconstructie, maar ook om de 
afstemming van gebouw en meubilair op het onderwijs en de onderwijsvisie van de 
school. Daarbij is er veel aandacht voor een moderne digitale infrastructuur.       

 We  willen dat het schoolgebouw schoon en veilig is voor medewerkers en leerlingen 
en waarin met plezier geleerd en gewerkt kan worden. Een gezond binnenklimaat 
hoort daar ook bij.  
 

Beleidsvoornemens: 

 de gebouwen zijn schoon en zodanig ingericht dat de visie van de school er in 

gerealiseerd kan worden 

 de inrichting van de nieuwe school past bij de identiteit en de onderwijskundige visie 

die de school heeft; 

 de inrichting van de pleinen zijn voor alle leerlingen educatief en nodigen uit tot spelen. 

 

Een goede werkomgeving.  

De lokalen zijn ruim en voorzien van digiborden en studienissen. In het nieuwe gebouw is een 

uitstekend binnenklimaat te realiseren. De CO2 waarden worden voortdurend gemonitord 

evenals de temperatuur die per lokaal is in te regelen. In het ruime speellokaal zijn door vaste 

licht- en geluidsregelingen voorstellingen uit te voeren en mee te maken voor zo’n 200 

mensen. De directeur en de IB-er hebben een ruim kantoor om met ouders en andere 

betrokkenen te praten. We hebben vier ruimten op school waar we in alle rust met de ouders 

en hulpverleners gesprekken kunnen voeren. We hebben onze Arbo plannen goed op orde en 

houden elk jaar een aantal ontruimingsoefeningen om de veiligheid van de leerlingen en het 

personeel optimaal te borgen. We hebben in elk lokaal vier computers voor de leerlingen waar 

ze dagelijks mee werken. Alle groepen hebben de beschikking over een digibord. De school 
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heeft studienissen waar de leerlingen ongestoord buiten het lokaal kunnen leren. Daarnaast 

zijn der werkplekken op de gangen.  

 
ICT 
We willen dat ICT-middelen op een efficiënte en adequate wijze worden ingezet in het  
onderwijs. Leerkrachten worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun kennis op peil te 
houden van zowel het omgaan met de apparatuur als van de toepassingsmogelijkheden ervan 
in de klas. Een bezinning vindt plaats op de aanschaf/inzet van I-pads. 
 
Beleidsvoornemens: 

 we willen ICT integreren in de didactische en pedagogische processen. 

 We willen dat de leerlingen mediawijs zijn en kunnen goed omgaan met de ‘social 
media’.  
 

 
Hoe houden we kwaliteit 
We evalueren voortdurend ons onderwijs. Dit doen we in de eerste plaats door na elke les te 
kijken of de doelen zijn gehaald, om daar vervolgens ons aanbod weer op af te stemmen. Door 
de cyclus van meten (methodetoetsen), analyseren en afstemmen, borgen we de kwaliteit van 
ons onderwijs. In de teamvergaderingen en in de gesprekkencyclus neemt de kwaliteitszorg 
een belangrijke plaats in. Net zo belangrijk om de kwaliteit te meten is het hebben van 
persoonlijke aandacht voor en gesprekken met kinderen, om te kijken hoe we hen het beste 
kunnen helpen, en de contacten met ouders.  
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Hoofdstuk 5 Onderwijs 

Veilig 

Het pedagogisch klimaat op onze school is veilig voor onze leerlingen. We benaderen de 

leerlingen positief en willen ze verantwoordelijkheid en zelfstandigheid leren. We willen als 

leerkrachten voorspelbaar in ons handelen zijn. Kinderen mogen niet in onzekerheid gebracht 

worden door het gedrag van de leerkrachten. Dit is de reden dat we ons handelen als 

leerkrachten goed beschreven hebben in  allerlei protocollen die regelmatig besproken 

worden. De school is heel zorgvuldig in het aanbrengen van een doorgaande lijn op allerlei 

gebieden. Kinderen moeten tussen de verschillende groepen geen abrupte overgangen 

ervaren. 

 

Het directe instructiemodel 

De uitleg van de lessen wordt gegeven volgens het directe instructiemodel. Er is een dagelijkse 

terugblik op de lesstof om de leerlingen snel bij het nieuwe gedeelte van de stof te betrekken 

en ze ervoor te motiveren, de benodigde voorkennis wordt opgehaald om de nieuw aan te 

bieden leerstof te begrijpen. Vooraf worden de lesdoelen aangegeven om de motivatie van 

de leerlingen positief te beïnvloeden. De uitleg volgt in kleine stappen waarna de in oefening 

volgt.  

 

Zelfstandig werken 

We geven veel aandacht aan het zelfstandig werken van de leerlingen, dit houdt in dat de 

kinderen gedurende enige tijd zonder hulp van de leerkracht werken. Zelfstandig Werken is 

een onderdeel van het klassenmanagement en kan ingezet worden voor alle vakken. Het 

zelfstandig werken wordt dagelijks besproken met de kinderen, direct na de les waar het 

zelfstandig werken aan de orde is geweest. We gebruiken hiervoor de regels van de feedback 

en het directe Instructie model. Voorspelbaarheid in leerkrachten gedrag is erg belangrijk. 

Tijdens het zelfstandig werken, wordt de leerstof voor een deel van de leerlingen nog eens, nu 

meer stapsgewijs, aangeboden aan een instructietafel. 

 

Samenwerkend leren 

Samenwerkend leren vinden wij op school een belangrijke toegevoegde waarde. Leerlingen 

hebben elkaar nodig om met succes de opdrachten te maken. Leerlingen moeten weten hoe ze 

aan elkaars succes kunnen bijdragen dan voelen ze zich voor elkaar verantwoordelijk. Iedere 

leerling is verantwoordelijk voor zowel de eigen inbreng als voor het eindresultaat van de 

groep. Individuele aanspreekbaarheid is een manier om er zeker van te zijn dat alle 

groepsleden van het samenwerken beter worden. Leerkrachten moeten erop toezien dat alle 

leerlingen actief betrokken zijn. Voor samenwerken zijn sociale vaardigheden nodig. Het gaat 

hierbij onder andere om de volgende vaardigheden:  

 Elkaar leren kennen en vertrouwen  

 Helder en duidelijk kunnen communiceren  

 Luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar  

 Elkaar accepteren en ondersteunen.  
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 Problemen effectief kunnen oplossen. 
 

Niet alle kinderen bezitten die vaardigheden in voldoende mate, ze moeten worden 

aangeleerd, hier worden coöperatieve werkvormen voor gebruikt. 

 

Aandacht voor het groepsproces 

Een samenwerkingsopdracht wordt regelmatig gevolgd door een nabespreking. Deze 

nabespreking gaat over de inhoud van de 

opdracht en over het proces van samenwerking. 

Deze bespreking maakt  de leerlingen bewust 

van hun eigen bijdrage en de bijdrage van 

medeleerlingen aan het groepsproces.  

 

Passend Onderwijs 
De school streeft naar onderwijs dat aansluit bij 
de leerbehoefte van het kind.  Soms hebben 
kinderen meer ondersteuning nodig , soms 
kunnen kinderen de lesstof sneller verwerken en 
kunnen ze meer aan.  
 
We willen de leerlingen waar mogelijk binnen 
hun sociale omgeving passend onderwijs bieden. 

Daarop stemmen we het onderwijsaanbod zowel aan de boven- als aan de onderkant af en 
richten we de scholing van de leerkrachten in.  
De school heeft in haar School Ondersteunings  Profiel (SOP) duidelijk omschreven wat ze kan 
bieden en stelt jaarlijks haar ondersteuningsprofiel bij. Op deze manier willen we voorkomen 
dat de leerling uit zijn sociale omgeving gehaald moet worden en naar een school voor speciaal 
onderwijs gaat.  
Voor kinderen die een aangepaste instructie en extra lesstof nodig hebben omdat ze hoog- 
en/of meerbegaafd zijn, bieden we een keer per week onderwijs aan dat specifiek gericht is op 
hun niveau. Dit doen we in de projectgroep, die op dit moment worden gegeven op de Cirkel 
in Assen. 
 
21e Eeuwse vaardigheden 
Om leerlingen goed voor te bereiden op de samenleving van de 21e eeuw, vindt de school het 

belangrijk om de vaardigheden die dan nodig zijn, een plek te geven in het onderwijs. Het gaat 

daarbij om de volgende vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, communiceren, 

samenwerken, digitale geletterdheid, probleem oplossend vermogen, communiceren, 

mediawijsheid en sociale en culturele vaardigheden. Daarnaast zijn wij een school waar de 

leerlingen 8 jaar lang Engelse les krijgen.  

 

Ondersteuning 
Kinderen kunnen zich ontwikkelen als ze zich veilig en competent voelen. Het is daarom 
belangrijk dat er een up-to-date versie aanwezig is van het pestprotocol. In de bovenbouw van 
de school worden, met enige regelmaat, gesprekken gevoerd met de leerlingen, de z.g. 
kindgesprekken. We willen zo goed mogelijk weten dat de leerlingen zich veilig voelen op 
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school, daarom worden en leerlingen daarin gevolgd, de school gebruikt daarvoor ZIEN een 
volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.  
De school beschikt over een ondersteuningsprofiel dat jaarlijks bij gesteld wordt, waarin 
aangegeven wordt welke kinderen we op school kunnen ondersteunen  
 
Beleidsvoornemens: 

 De ‘21e eeuwse  vaardigheden’ zoals hierboven beschreven, zijn onderdeel van het 

leerstofaanbod van de school; 

 Het beleid rondom hoogbegaafdheid is geïmplementeerd 

 De leerlijnen kennen en er mee kunnen werken, de cruciale leermomenten van de 
hoofdvakken kunnen aangeven. 

 Werkhouding bij kinderen in zijn algemeenheid verbeteren en van leerlingen met 
specifieke problematieken  

 Vergroten van didactische kennis en handelen van begrijpend lezen 

 Kennis van de meervoudige intelligentie inzetten bij het onderwijs 

 De hulpplannen goed kunnen opstellen  

 Een visie op gedragsproblemen en het omgaan ermee ontwikkelen  

 Leerlingen volgen in hun sociale ontwikkeling d.m.v. de vragenlijsten in ZIEN.  

 In de groepen 5-8 worden kind gesprekken gevoerd  

 Het pestprotocol wordt ge-updat en geïmplementeerd  

 Invoering van de overgang van hulpplannen naar groepsplannen  

 De invoering van de ERWD (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie)  

 Passend Onderwijs in relatie tot het ondersteuningsprofiel 
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Hoofdstuk 6 Waardering 

Ouderbetrokkenheid  

Relaties tussen de school en de ouders 

De school onderscheid drie types van relaties tussen ouders en school. Ten eerste bestaat er 

een individuele, juridische relatie (vastgestelde rechten en plichten). Ten tweede zijn ouders 

samenwerkingspartners als het gaat om de opvoeding en het leerproces van hun kind. Ten 

slotte zijn alle ouders onderdeel van een (informele) oudergemeenschap.  

 

De eerste relatie: 

Ouders hebben op grond van de leerplichtwet recht op goed onderwijs (basiskwaliteit) voor 
hun kinderen. Daarnaast hebben zij recht op goede informatie: over hun kind (het 
leerlingendossier) en over de prestaties van de school, maar ook over hun rechten op 
ondersteuning en bijstand of om een klacht in te dienen. 
 
Beleidsvoornemens: 

 De rechten en plichten van de ouders zijn helder omschreven, gecommuniceerd en door 
de MR vastgesteld. 

 
De tweede relatie: 
Het betekent ook dat ouders hun plichten kennen en verantwoordelijkheid nemen als het om 
onderwijs en opvoeding gaat. Ouders moeten zorgen voor een zo goed mogelijke startpositie 
van hun schoolgaande kinderen. Dat varieert van het basale verzorgd, uitgeslapen en gevoed 
naar school gaan tot het bieden van een stimulerende thuisomgeving en ouderlijke hulp bij het 
ontwikkelen van kennis en sociale vaardigheden. Het vergt van ouders een zeker respect en 
begrip voor de taak en opdracht van de leraar. Voorkomen van conflicten is beter dan het 
oplossen daarvan: de school streeft erna duidelijk en tijdig ouders en leerlingen te vertellen 
wat ze kunnen verwachten van de school, waar de (organisatorische) grenzen liggen en 
waarom bepaalde besluiten die hun positie raken genomen moeten worden. De school kan 
een gebrekkige opvoeding en thuissituatie niet geheel compenseren en heeft deze 
verantwoordelijkheid ook niet. De school heeft wel de inspanningsplicht als het gaat om het 
bereiken van ouders en het werken aan goede contacten, zoals ook omgekeerd ouders bereid 
moeten zijn de school de helpende hand te bieden. 
 
Beleidsvoornemens: 

 de school wil met alle ouders en dan m.n. de ouders die nieuw zijn, bespreken en 
vastleggen wat de verschillende rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de 
ouders en de school zijn.  

 communicatieve vaardigheden en vaardigheden in het omgaan met informatie van 
ouders zijn van groot belang voor het functioneren van ouderbetrokkenheid. De 
medewerkers van de school zullen hierin geschoold worden. 

 de school is een plaats van ontmoeting voor ouders, leerlingen en leerkrachten, rondom 
onderwijs en opvoeding; we zoeken verbinding via de inhoud en we vinden het 
belangrijk dat het goed gaat in de gezinnen; 

 
De derde relatie 
Een goede betrokkenheid van ouders bij de school, de groep en bij elkaar levert winst op.  
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Ouders die elkaar kennen, elkaar aanspreken en onderling helpen, kunnen ook de school (de 
leerkracht) ondersteunen. Het organiseren van oudernetwerken bevordert de betrokkenheid 
van de ouders bij de school en de (wettelijke) taak die de school heeft ten aanzien van 
burgerschapsvorming. Vaste en voorspelbare ouder-oudercontacten versterken de sociale 
samenhang rond een groep, jaar of school. Bovendien zeven deze ouderverbanden problemen 
uit, waardoor er minder opvoedvraagstukken in het klaslokaal terecht komen.  
 

Beleidsvoornemens: 

 De school wil onderzoeken hoe het ruimte kan bieden binnen de school aan ouder-

ouder contacten waarbij de school een informerende rol kan spelen. 

 
Waardering door maatschappij 
De school heeft minimaal het basisarrangement van de inspectie. De school wil in het  
onderwijsaanbod en in de aangeboden (opvang)faciliteiten voldoende onderscheidend zijn, 
rekening houdend met de wensen van ouders en leerlingen. Met ons aanbod van kwalitatief 
goed onderwijs dat gebaseerd is op de gereformeerde identiteit streven naar een  groei van 
het aantal leerlingen. 
 
Beleidsvoornemens: 

 Er wordt een plan van aanpak geschreven om alle ouders van christenen te bereiken 

die de doelgroep van de school vormen 

 
Waardering door kinderen 
Wij willen in de komende planperiode de tevredenheid van de leerlingen van groep 5-8 
onderzoeken. Veiligheid voor ieder kind, een goede sfeer in de groep en een leerklimaat dat 
ieder kind uitdaagt zijn belangrijke indicatoren voor leerling-tevredenheid. Daarbij denken we 
expliciet aan  een uitdagende, veilige leeromgeving en het inzetten van digitale leerbronnen. 
 

Beleidsvoornemens: 

 Er wordt een leerlingenraad voor de groepen 5-8 ingericht. 

 
Waardering door ouders 
We vinden het erg belangrijk dat ouders tevreden zijn, tevreden ouders zijn ambassadeurs 
voor de school. Daarom houdt de Parel tenminste een keer per twee jaar een 
tevredenheidonderzoek onder ouders.  
 
Waardering door personeel 
Wij willen dat de medewerkers hun werk met plezier doen en zich uitgedaagd voelen. Daarom 
meten we iedere vier jaar de tevredenheid van de medewerkers. Uitgangspunt is dat 
tenminste 95 % van de medewerkers  de arbeidsomstandigheden als veilig ervaart, en 
tenminste 75% van de medewerkers tevreden is over het bevoegd gezag als werkgever, over 
de ontwikkelmogelijkheden binnen zijn functie en over de wijze waarop de werkgever de 
medewerkers informeert t.a.v. zaken die voor zijn werk en als werknemer van belang zijn.  
 
Beleidsvoornemens: 

 Alle medewerkers zijn er op gericht feedback te ontvangen, daarvan te leren en deze 

te vertalen naar de praktijk;   
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Hoofdstuk 7 Opbrengsten 

Omdat het past bij het leven als kind van God zetten we ons elke dag met volle overtuiging in 
voor ons werk, en we stimuleren de kinderen om datzelfde te doen. We zijn ons ervan bewust 
dat we in ons leven en werken afhankelijk zijn van de zegen van onze God, en daar vragen we 
Hem dagelijks om. 
 
Waar gaan we voor 
We gaan concreet voor:  

 opbrengsten die zich bevinden boven de midden grens van de inspectienormen; 

 eindresultaten die liggen boven het landelijk gemiddelde; 

 persoonlijke groei van iedere medewerker en iedere leerling. 
 
Hoe weten/meten we dit 
Voor de borging en de continuïteit van processen en kwaliteit is het van groot belang om de 
ontwikkelingen zorgvuldig te documenteren. Daarom worden ieder half jaar de leerresultaten 
gemeten en geanalyseerd op groepsniveau en op schoolniveau. Dit wordt vergeleken met de 
normering van de inspectie en met de doelen van de school. In de teamvergaderingen worden 
de opbrengsten van de school besproken en geanalyseerd, in de gesprekkencyclus wordt het 
persoonlijk functioneren van de medewerkers besproken, en in de managementrapportages 
leggen de directeuren verantwoording af over de resultaten van hun school en hun 
leiderschap. 
 
De opbrengsten van de verschillende evaluatie-instrumenten laten zien dat we als school een 
grote hoeveelheid positieve punten hebben en dat dit ook wordt gewaardeerd door het team, 
de kinderen en hun ouders.  
 
In de komende beleidsperiode (schoolplan 2015-2019) willen we blijven werken aan onze 
sterke punten. De aangegeven verbeterpunten beschrijven we in een het schoolplan als 
ontwikkelpunten, met de verwachting dat we over vier jaar in een nieuwe meting daarvan de 
positieve resultaten zullen kunnen terugvinden. 
 
Beleidsvoornemens: 

 De aan de inspectie te rapporteren tussenopbrengsten liggen boven het VGPONN 

ambitieniveau en de resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat 

verwacht mag worden op grond van de leerling-populatie.  

 In groep 8 zijn de leerresultaten ten minste van voldoende niveau. 
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Hoofdstuk 8 Planning  

 Gereed in: 

Thema/doelstelling 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Thema 1: Visie missie en waarden 

 

    

1. De school is na visitatie door de Nederlandse Dalton 

vereniging gecertificeerd. 

 

XXXX XXXX   

2. degereformeerde identiteit krijgt vorm in de 

competenties van de medewerkers 

 

XXXX XXXX   

3. we bouwen gestructureerd en systematisch aan het 

zichtbaar maken van de gereformeerde identiteit in 

het gebouw; 

 

 XXXX   

4. er zijn competenties voor het onderdeel identiteit 

beschreven en geïmplementeerd 

 

XXXX    

 

 

 

Thema 2: Personeel en organisatie 

 

    

1 iedere leerkracht is geregistreerd op de website: 

www.registerleraar.nl  

 

 XXXX   

2 alle nieuwe leerkrachten zullen geschoold worden in 
het Daltononderwijs  
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

3 elke leerkracht en directeur doet aan collegiale 

consultatie;  

 

XXXX    

4 de leerkrachten weten wat de beste begeleiding is 

voor leerlingen met gedrag- leerproblematieken en 

hoogbegaafdheid.  

 

XXXX    

5 de leerkrachten scholen op ‘time management’ om de 

werkdruk inzichtelijk te maken en te verlagen 

 

XXXX  XXXX XXXX XXXX 
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Thema 3: Cultuur en Klimaat 

 

    

1 iedere leerkracht is in staat om andere medewerkers 
op een goede manier aan te spreken en van feedback 
te voorzien; 
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

2 de medewerkers hebben geleerd om te gaan met 
verschillen in het team 
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

3 de medewerkers van de school zijn in staat om op een 

adequate manier te communiceren met de ouders, 

over de vorderingen en eventuele extra ondersteuning 

van de leerlingen 

 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

 

 

Thema 4: Middelen en voorzieningen 

 

    

1 de school gaat onderzoeken of de onderwijstijd van de 

groepen 1 en 2 met een vrijdagmorgen verminderd 

kan worden  

 

 XXXX   

2 de gebouwen zijn schoon en zodanig ingericht dat de 

visie van de school er in gerealiseerd kan worden 

 

 XXXX   

3 de inrichting van de nieuwe school past bij de identiteit 

en de onderwijskundige visie die de school heeft; 

 

XXXX XXXX   

4 de inrichting van de pleinen zijn voor alle leerlingen 

educatief en nodigen uit tot spelen. 

 

XXXX XXXX   

5 we willen ICT integreren in de didactische en 

pedagogische processen 

 XXXX   

6 We willen dat de leerlingen mediawijs zijn en kunnen 
goed omgaan met de ‘social media’.  
 

XXXX    

 

Thema 5 Onderwijs 

 

    

1 De ‘21e eeuwse  vaardigheden’ zijn onderdeel van het 

leerstofaanbod van de school; 

   XXXX 
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2 Het beleid rondom hoogbegaafdheid is 

geïmplementeerd 

 

XXXX XXXX   

3 De leerkrachten kennen de leerlijnen en kunnen ermee 
werken, de cruciale leermomenten van de 
hoofdvakken kunnen ze aangeven. 
 

XXXX XXXX   

4 Werkhouding bij kinderen in zijn algemeenheid 
verbeteren en van leerlingen met specifieke 
problematieken  
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

5 Vergroten van de didactische kennis en het handelen 
van de leerkrachten t.a.v. begrijpend lezen 
 

 XXXX   

6 Kennis van de meervoudige intelligentie inzetten bij 
het onderwijs 

 XXXX   

7 De hulpplannen goed kunnen opstellen  
 

XXXX    

8 Een visie op gedragsproblemen en het omgaan ermee 
ontwikkelen  
 

XXXX XXXX   

9 Leerlingen volgen in hun sociale ontwikkeling d.m.v. de 
vragenlijsten in ZIEN.  

XXXX XXXX   

10 In de groepen 5-8 worden kind gesprekken gevoerd XXXX    

11 Het pestprotocol wordt ge-updat en geïmplementeerd     

12 Invoering van de overgang van hulpplannen naar 
groepsplannen  

XXXX    

13 De invoering van de ERWD (Ernstige Reken-
Wiskundeproblemen en Dyscalculie) 

XXXX XXXX   

14 Passend Onderwijs in relatie tot het 
ondersteuningsprofiel 

XXXX    

 

 

Thema 6 Waardering 

 

    

1 De rechten en plichten van de ouders zijn helder 
omschreven, gecommuniceerd en door de MR 
vastgesteld. 
 

XXXX XXXX   

2 de school wil met alle ouders en dan m.n. de ouders 
die nieuw zijn, bespreken en vastleggen wat de 
verschillende rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden van de ouders en de school 
zijn.  
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 
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3 communicatieve vaardigheden en vaardigheden in het 
omgaan met informatie van ouders zijn van groot 
belang voor het functioneren van ouderbetrokkenheid. 
De medewerkers van de school zullen hierin geschoold 
worden. 
 

 XXXX XXXX  

4 de school is een plaats van ontmoeting voor ouders, 
leerlingen en leerkrachten, rondom onderwijs en 
opvoeding; we zoeken verbinding via de inhoud en we 
vinden het belangrijk dat het goed gaat in de 
gezinnen; 
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

5 De school wil onderzoeken hoe het ruimte kan bieden 

binnen de school aan ouder-ouder contacten waarbij 

de school een informerende rol kan spelen. 

 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

6 Er wordt een plan van aanpak geschreven om groei 

van het aantal leerlingen te realiseren 

 

 XXXX   

7 Er wordt een leerlingenraad voor de groepen 5-8 

ingericht. 

 

XXXX    

 

8 Alle medewerkers zijn er op gericht feedback te 

ontvangen, daarvan te leren en deze te vertalen naar 

de praktijk;   

 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

 

Thema 7 Opbrengsten 

 

    

1 De aan de inspectie te rapporteren tussenopbrengsten 

liggen boven het VGPONN ambitieniveau.  

 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

2 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op 

het niveau dat verwacht mag worden op grond van de 

leerling-populatie. 

 

XXXX    

3 De resultaten van de CITO-eindtoets in groep 8 liggen 

lijn met het niveau dat verwacht mag worden op 

grond van de leerling-populatie. 

 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

4 Zorg 

Alle leerkrachten houden de zorgboekhouding op 

groepsniveau bij afgestemd op drie zorgperiodes. 

- groepsoverzichten 

- beknopte analyse 

XXXX XXXX XXXX XXXX 
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- groepsplannen 

- individuele handelingsplannen 

- bijhouder 
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Bijlage 1 Kerndoelen PO en leerstofaanbod 

1 Nederlands 
Mondeling, Schriftelijk onderwijs en Taalbeschouwing (waaronder strategieën)  
 
A Kerndoelen 
1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
 

2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 
informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het 
discussiëren. 

 
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.  
 
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema's, tabellen en digitale bronnen. 
 
5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: 

informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 
 
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten 

en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. 
 
7 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende 

teksten. 
 
8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een 

verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte 
spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. 

 
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten 

en informatieve teksten.  
 
10 De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' 

strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 
 
11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het 

onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. 
De leerlingen kennen 

• regels voor het spellen van werkwoorden; 

• regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; 

• regels voor het gebruik van leestekens. 
 
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor 

hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk 
maken over taal te denken en te spreken.  
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B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Schatkist (voorbereidende leesactiviteiten) 
Veilig Leren Lezen (aanvankelijke leesmethode)  
Estafette (methode voortgezet technisch lezen groep 4) 
Nieuwsbegrip XL (methode begrijpend/studerend lezen) 
Taal Actief(taal en spellingsmethode) 
Taal Actief woordenschat (groep 7 en 8) 
 
Toetsen: 
Methodegebonden toetsen 
CITO Taal voor Kleuters 
CITO SVS 
CITO LTLT 
CITO TBL 
DMT/AVI 
Eindtoets Cito (groep 8) 
 
Extra hulpmethode: 
Educatieve software: Ambrasoft, BLOON (gr. 5-8) 

2 Engels 
A Kerndoelen 
1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse 

teksten.  
 
2 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en 

zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 
 
3 De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse 

onderwerpen. 
 
4 De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken 

met behulp van het woordenboek. 
 

B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Let’sdoit 
Toetsen: 
Methodegebonden toetsen 
 
Extra hulpmethode:  
Hooked on English (groep 7) 

 

3 Rekenen/wiskunde 
Getallen en bewerkingen/Meten en meetkunde 
 
A Kerndoelen 
1 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.  
 
2 De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en 

redeneringen helder weer te geven. 
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3 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken wiskundeproblemen te onderbouwen 
en leren oplossingen te beoordelen.  

 
4 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, 

breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee 
te rekenen. 

 
5 De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het 

hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. 
 
6 De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 
 
7 De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
 
8 De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of 

minder verkorte standaardprocedures. 
 
9 De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken. 
 
10 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.  
 
11 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, 

lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 
 
B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Schatkist (voorbereidende rekenactiviteiten) 
Pluspunt 
 
Toetsen: 
Methodegebonden toetsen 
CITO Ordenen 
CITO Rekenen&Wiskunde 
 

 

4 Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Mens en samenleving, Natuur en techniek en Ruimte 
 
A Kerndoelen 
1 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 

anderen. 
 
2 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 

consument. 
 
3 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als 

burger. 
 
4 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 
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5 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in 
opvattingen van mensen. 

 
6 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
7 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en 

benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
 
8 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van 

hun onderdelen. 
 
9 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 

geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
 
10 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, 

neerslag en wind. 
 
11 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 

vorm en het materiaalgebruik. 
 
12 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en 

te evalueren. 
 
13 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot 

natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme. 
 
14 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 

omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, 
werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval 
wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 
2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

 
15 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om bewoning 

van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
 
16 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en 

godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, 
woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 

 
17 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, 

Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 
 
18 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons 

cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
 
19 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; 

Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; 
regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en 
holocaust; televisie en computer.  

 
20 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 

Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
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B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Aardrijkskunde: de Blauwe Planeet 
Geschiedenis: Bij de Tijd 
Nat. Onderwijs: Nieuws uit de Natuur 
 
Toetsen: 
Methodegebonden toetsen 
 

 

5 Kunstzinnige oriëntatie 
A Kerndoelen 
1 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
 
2 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
 
3 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. 
 
B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Geen 
 
Toetsen: 
Geen 
 
 

 

 

6 Bewegingsonderwijs 
A Kerndoelen 
1 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende 

bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen 
ervaren en uitvoeren. 

 
2 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten 

deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden 
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden. 

 
B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Basislessen bewegingsonderwijs 
 
Toetsen: 
Observatielijsten vanuit de methoden 
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7 Bijbelonderwijs 
A Doelen 

1. Op onze school wordt drie dagen per week uit de bijbel verteld. We leren de kinderen 
belangrijke feiten uit de Bijbel. 

2. Ons onderwijs is Bijbelgetrouw. 
3. We leren de kinderen wekelijks psalmen en andere christelijke liederen. 
4. Wij gaan de kinderen voor in gebed, laten ze gebedspunten noemen en leren ze zelf te bidden. 
5. We vieren elk jaar één van de christelijke feesten en besteden aan de andere christelijke 

feesten aandacht op groepsniveau.  
6. In het aanleren van sociale vaardigheden nemen wij de Bijbel als basis. 

 
B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
Levend Water 
 
Toetsen: 
n.v.t. 

 


